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Notulen : Openbaar Overleg  Dorpsraad Sint Tunnis 
  Woensdag 7 november 2018 
 
Aanwezig:  -  Jos, René, Maria, Huberiet, Marc, Inge, Gerard, Mark,  Monique 
 
Afwezig: -  Paul  
 
 
 

1. Opening 
Welkom aan Marc. Marc is een aantal keer aanwezig bij onze overleggen en treedt wellicht 
toe tot de dorpsraad. 
 

2. Spreekruimte publiek 
Niet aanwezig. 
 

3. Vaststellen agenda 
De volgende punten worden toegevoegd aan de agenda:  
- Volgend jaar Brabant 75 jaar bevrijd,  
- Dorpsinvesteringsplan (Jos)  
- Decoraties soldaat (Tonny). 

 
4. Inkomen post 

- (9/10) Willem E. ; project betrokken buurten tegen eenzaamheid (Huberiet) . Wij zullen 
hier een actieve rol in gaan spelen. 

- (9/10) Piet V.; wandel en fietsroutes. De mail wordt doorgezet naar Maria door Monique. 
Zij kent wellicht mensen die kunnen helpen (Angela H en Nicole A). 

- (11/10) Harrie en Tonny S. ; openbare toiletten. In de kiosk zal mogelijk een toilet komen. 
Het streven is om de kiosk 365 dagen per jaar te bemensen. Monique koppelt dit via de 
mail terug aan Harrie en Tonny.  

- (12/10) Activia; subsidies (Maria).  
- (22/10) Piet en Ellen vd B; zij houden open huis tijdens duurzame huizenroute op 

zaterdag 10 november tussen 10 en 16:00 uur.  
- (31/10) Bart L. (gemeente); lokaal veiligheidsplatform (Huberiet). Huberiet gaat hier naar 

toe.  
- (5/11); Willem E. ; uitnodiging/aankondiging gemeentegesprek 26 november (zie bijlage). 

Het zal vooral gaan over het evenementen beleid. Namens de dorpsraad gaan Jos en 
misschien Paul en Tonny. 

- (5/11); Theo A.; werkzaamheden Ledeacker (Gerard) er was wat miscommunicatie over 
informatieverstrekking. Is nu naar tevredenheid opgelost. 

 
5. Notulen openbaar overleg van 3 oktober 2018 

Er wordt een aantal puntjes aangepast. 
 

6. Actie- en aandachtsvelden lijst/ nieuws vanuit de werkgroepen 
1.Woningbouw. 
Er is een gemeenteavond geweest over de Sprenkel en op de Beek. Er is daar geen plaats 
voor vrije sector. Mooiland gaat tien sociale woningbouwsector woningen en de 
Vastgoedregisseur tien CPO-woningen.   
2. Nieuwsbrief. 
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Er wordt vastgesteld wat er in het item agenda zal komen te staan. De verspreiding zal nu 
waarschijnlijk via Sand verlopen, omdat de brief de vorige keer (Postnl) niet overal bezorgd 
werd. Rene zal bij de Maasdriehoek gaan informeren of zij een artikel willen plaatsen 
van/over de nieuwsbrief.   
5.Landschapspark.  
Tonny, Jos , Joost vd C en Inge hebben een bijeenkomst gehad. Er is door de werkgroep een 
deadline gesteld op 1 maart 2019 wanneer de toekenning van de gemeente binnen moet 
zijn. Anders wordt het landschapspark weer teruggegeven aan de dorpsraad. Ons standpunt 
blijft; Na de plan en realisatiefase, dus bij de overgang naar de beheerfase, stapt de 
dorpsraad uit. De beheerfase moet in het reguliere onderhoudsplan van de gemeente 
komen, mogelijk aangevuld met vrijwilligers.  
6.Kerstverlichting.  
Er wordt een datum geprikt met Paul wanneer er wordt gerepareerd en opgehangen. 
Inmiddels is dit afgesproken.  
8.Energie neutraal. 
Er hebben al verschillende bedrijven toegezegd om op de beurs te komen. Zonneparken; De 
gemeente wil voor drie plekken vergunningen verlenen. Binnen de dorpsraden is 
afgesproken dat er een gezamenlijke coöperatie wordt opgericht. Het zonnepark kan nog 
enkele jaren duren, maar panelen op daken kunnen waarschijnlijk al in 2019 gerealiseerd 
worden. Op de energiebeurs zullen we reclame maken voor deze panelen. 

             11.Nieuwjaar (zie bijlage) 
              Dit actiepunt wordt in het besloten overleg besproken. 
              12.Kermis. 

Paul neemt de plaats van Gerard in de werkgroep. Maria heeft het idee om de jongeren te              
betrekken bij de kermis, want uit het jongeren panel kwamen al ideeën om e.e.a. te 
organiseren. Bijvoorbeeld ook via samenwerking met de carnavalsvereniging. Er komt naar 
voren dat de kermis vooral ook voor de kinderen een dure kermis is.  Zeker in vergelijking 
met andere dorpen.  

              13. Vitale Kernen. 
De adviesraad is compleet en er liggen al meer dan tien aanvragen (voor de gehele gemeente 
totaal). Specifiek voor Sint Tunnis liggen er nu drie aanvragen. De eerste overleg datum zal 
worden gaan geprikt.  

              18. Aanpassing Brink. 
              Zie agendapunt dorpsinvesteringsplan. 
              19. Speerpunten: jongeren panel 2 november (zie bijlage). 

De avond was een groot succes. Er moet een vervolg komen waarin dieper op de wensen en 
dromen van de jongeren in wordt gegaan. Maria neemt contact op met een aantal jongeren 
die al gemeld hebben dat ze zich verder willen gaan inzetten.  

              20. Speelgelegenheden in het dorp 
Kees de B, Carla R en gaan een kunstwerk maken voor het landschapspark. Wendy van D is 
heel voortvarend aan het werk met de speelplek aan de oude Beek. De gemeente heeft de 
plek al opgenomen in het omgevingsplan. De dorpsraad springt bij wanneer Wendy dit 
vraagt. 
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7. Brabant 75 jaar bevrijd 
Op 25 september 2019 is Brabant en ook Sint Tunnis 75 jaar bevrijd en zullen er in heel 
Brabant festiviteiten zijn. De vraag is wat wij in ons dorp willen gaan doen. Wellicht is er iets 
te combineren met het volgende agenda punt. 
 

8. Decoraties soldaat  
Tonny draagt zorg voor éen van de vier oorlogsgraven bij de kerk. De familie wil graag de 
decoraties van de soldaat die daar begraven ligt aanbieden aan de gemeente. De vraag is of 
deze actie gecombineerd kan worden met de opening van de kiosk (in samenwerking met de 
Heemkundekring). Jos oppert het idee bij de gemeente en de heemkundekring. 

9. Dorpsinvesteringsplan.  
De gemeente is druk bezig met plannen om de dorpen ook in de toekomst leefbaar te 
houden en doen daarbij een beroep op de dorpsraden. Dit betekent dat er bij ons op het 
lijstje weer iets bij komt. De vraag is hoe wij dit als dorpsraad gaan oppakken. We gaan er 
allemaal over nadenken. Er zal in ieder geval een werkgroep moeten komen (besluit).  
 

10. Spreekruimte publiek 
- 

11. Rondvraag 
Inge ; er is in de groenstructurengroep contact geweest met Marion. Marion zal Inge t.z.t. 
benaderen. 
Gerard; op 13 november is er een overleg over de n602, ook met de wethouder.  
 

12. Sluiting 22:30 uur. 
 
 


